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Miejsce na notatki MPiPS Data wpłynięcia sprawozdania
(wypełnia MPiPS)

I.Dane organizacji pożytku publicznego

FUNDACJA DORASTAJ Z NAMI

Kraj          POLSKA Województwo     
MAZOWIECKIE

Powiat M.ST. 
WARSZAWA

Gmina M.ST. WARSZAWA Ulica AL. JANA PAWŁA II Nr domu 24 Nr lokalu 

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 00-133 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 22-652-20-22

Nr faksu - E-mail 
biuro@dorastajznami.org

Strona www www.dorastajznami.org

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze 
Sądowym
4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2012-11-08

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 6. Numer KRS 0000361265
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7. Skład organu zarządzającego organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu 
zarządzającego)

Monika Rzepka prezes zarządu
Joanna Kieszek członek zarządu
Jacek Hutyra członek zarządu

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli 
lub nadzoru)

Rada Fundacji, Członkowie Rady, stan aktualny na dzień 
11.07.2013: Grzegorz Kossakowski, Dominika Kraśko-Białek, 
Maciej Jankowski, Krzysztof Kaczmar, Emilia Gromadowska, Marek 
Janke, Justyna Kieza, Tom Ruhan, Jacek Niewęgłowski, Władysław 
Bartoszewski, Urszula Kontowska, Piotr Siemion, Elżbieta Karcz, 
Maciej Witucki, Andrzej Arendarski, Anna Streżyńska, Jan Wróbel, 
Katarzyna Hall

9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

2.1 Celem Fundacji jest w pierwszej kolejności przyznanie 
indywidualnej pomocy finansowej osobom niepełnoletnim a także 
osobom pełnoletnim pobierającym naukę (nie dłużej jednak niż do 
ukończenia 25 roku życia), znajdującym się w trudnej sytuacji 
życiowej lub materialnej, których co najmniej jedno z rodziców, 
opiekunów prawnych lub innych osób, na których ciążył obowiązek 
alimentacyjny w stosunku do tych osób, zginęło w dniu 10 kwietnia 
2010 roku w Smoleńsku, na skutek katastrofy lotniczej samolotu Tu 
154. 
2.2 Celem Fundacji jest ponadto działanie na rzecz i wspieranie 
innych osób niepełnoletnich a także osób pełnoletnich 
pobierających naukę (nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku 
życia), które znajdą się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej w 
wyniku śmierci lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu (rozumianego 
jako całkowita i trwała niezdolność do wykonywania jakiejkolwiek 
działalności zarobkowej) co najmniej jednego z rodziców, 
opiekunów prawnych lub innych osób, na których ciążył wobec tych 
osób obowiązek alimentacyjny, pod warunkiem, że śmierć lub ciężki 
uszczerbek na zdrowiu zostały odniesione w trakcie pełnienia 
służby publicznej (w tym wskutek wystąpienia klęsk żywiołowych 
lub katastrof). 
2.3 Celem Fundacji jest zabezpieczenie potrzeb edukacyjnych osób 
wspomnianych w punktach 2.1. i 2.2.
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10. Sposób realizacji celów statutowych 
organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych 
organizacji na podstawie statutu organizacji)                       

2.4 Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
2.4.1 przyznawanie indywidualnej pomocy finansowej lub rzeczowej 
osobom fizycznym oraz prawnym oraz jednostkom organizacyjnym 
realizującym cele Fundacji;
2.4.2 prowadzenie działań i kampanii informacyjnych mających na 
celu szerzenie zasad solidarności społecznej.
2.4.3 udzielanie szeroko pojętej pomocy społecznej obejmującej w 
szczególności: 
- wsparcie osób i rodzin poszkodowanych w trakcie pełnienia służby 
publicznej w przezwyciężeniu trudnej sytuacji życiowej, 
doprowadzenie - w miarę możliwości - do ich życiowego 
usamodzielniania i umożliwienie im życia w warunkach 
odpowiadających godności człowieka
- finansowanie wypoczynku letniego lub zimowego dzieci i 
młodzieży z rodzin osób poszkodowanych w trakcie pełnienia 
służby publicznej.
2.5 Dla realizacji celu statutowego Fundacja może prowadzić 
odpłatną lub nieodpłatną działalność pożytku publicznego na 
zasadach i z zachowaniem ograniczeń określonych w ustawie z 
dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie (Dz. U. nr 96 poz. 873). Obie te formy działalności 
będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym 
określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu 
obowiązujących przepisów.

11. Najważniejsze sfery działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod 
względem wielkości wydatkowanych środków, sfery 
działalności pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 
ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz. U. z 2010 r. Nr 
234, poz. 1536), zaczynając od najważniejszej)

pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób

II.Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1.Opis działalności pożytku publicznego

1. Opis głównych działań 
podjętych przez organizację

W roku 2012 Fundacja prowadziła działania statutowe w czterech programach: 
 Program I – „Współfinansowanie wydatków edukacyjnych”, 
Program II – Program „Tutor”, 
Program III – „Praktyki i staże studenckie”, 
Program IV – „Dofinansowanie pomocy psychologicznej”.

 W ramach Programu I – „Współfinansowanie wydatków edukacyjnych” w 2012
 roku Fundacja udzieliła wsparcia 115 osobom, którym zostały przyznane roczne 
limity finansowe w łącznej wysokości 989 460 zł na finansowanie wydatków 
edukacyjnych. Współfinansowanie wydatków edukacyjnych odbywa się na 
zasadzie refundacji kosztów (udokumentowanych) poniesionych przez 
beneficjentów. W roku 2012 Fundacja refundowała wydatki edukacyjne takie jak 
m.in. czesne za płatne studia i licea, komputery, kursy językowe, wakacyjne 
obozy językowe, konsultacje logopedyczne, a także kursy teatralne czy nauki 
pływania, opłaty za akademiki i stancje, naukę gry na instrumentach – perkusja, 
gitara, gitara elektryczna, skrzypce. Całościowe koszty związane z refundacjami 
oraz organizacją programu wyniosły: 506.123,75 PLN.

 Program II – „Tutor”. Program obejmuje cykl 9 indywidualnych spotkań 
podopiecznego z tutorem, wsparcie, kształtowanie i planowanie procesu 
edukacji podopiecznego zgodnie z jego predyspozycjami i zainteresowaniami. 
Indywidualna praca z tutorem odbywa się w okresie październik – czerwiec 
kolejnego roku, pokrywając się z rokiem szkolnym i akademickim. W zakresie 

nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
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tutoringu Fundacja współpracuje z partnerem zewnętrznym Collegium 
Wratislaviense, które opracowało merytoryczne podstawy działania programu. 

Pierwsza pilotażowa edycja Programu rozpoczęła się w maju 2011, wzięło w niej 
udział 15 uczestników w wieku od 13 do 25 lat. 30 marca 2012 roku odbyło się 
uroczyste zakończenie pierwszej edycji programu. Podczas zorganizowanego z 
tej okazji spotkania, uczestnicy zaprezentowali ciekawe i inspirujące projekty, 
nad którymi pracowali przez kilka miesięcy, m. in.: wystawa fotograficzna, 
samodzielnie zbudowana strona internetowa i blog, praca na rzecz 
stowarzyszenia, organizacja koncertu muzyki klasycznej dla dzieci, gra miejska 
dla kolegów i koleżanek z klasy, film o rowerowej pasji, metamorfoza modowa, 
własnoręcznie wykonana rzeźba czy samodzielnie zbudowany mini motocykl. 
6 października 2012 roku odbyło się kolejne spotkanie uczestników Programu 
„Tutor” z okazji zakończenia II edycji programu i jednocześnie rozpoczęcia III 
edycji. 11 uczestników II edycji programu zaprezentowało swoje projekty 
końcowe. Wśród nich znalazły się m. in.: warsztaty zabaw integracyjnych dla 
dzieci, strony internetowe: o genealogii rodziny i miastach w Polsce i w 
Czechach, warsztaty wizerunkowe dla pracownic i funkcjonariuszek policji, 
własnoręcznie napisana książka czy projekt architektoniczny domu dla swojej 
rodziny. Podczas spotkania odbyły się również warsztaty z autoprezentacji i 
wystąpień publicznych przeprowadzone przez specjalistkę z Citi Banku 
Handlowego w ramach wolontariatu pracowniczego Banku oraz warsztaty o 
pielęgnowaniu swoich talentów przeprowadzone przez Prezesa Collegium 
Wratislaviense. Spotkanie swoją obecnością uświetniła także pani Małgorzata 
Jankowska, zdobywczyni brązowego medalu w tenisie stołowym na 
tegorocznych Igrzyskach Paraolimpijskich w Londynie. W październiku 2012 
roku rozpoczęła się III edycja programu, w której bierze udział 20 uczestników. 
Środki przeznaczone na realizację programu w 2012 roku wyniosły: 152.171,61 
PLN. 

 W Programie III „Praktyki i staże studenckie” w roku 2012 wzięło udział 3 
podopiecznych Fundacji. Praktyki odbywali w ramach Programu Letnich Praktyk 
Studenckich, które zostały zaoferowane podopiecznym przez firmy Fundatorów 
Fundacji. Praktyki były płatne (wynagrodzenie dla praktykanta wypłacała firma 
przyjmująca) i w zależności od preferencji każdego uczestnika trwały od 4 do 10 
tygodni w okresie czerwiec – wrzesień 2012. Firmy, które włączyły się do 
programu to: Telekomunikacja Polska S.A., PGE Polska Grupa Energetyczna 
S.A., PZU S.A., Grynhoff Woźny i Wspólnicy Sp.k. Koszty realizacji programu w 
roku 2012 wyniosły: 3.070,21 PLN. 

 Program IV – „Dofinansowanie pomocy psychologicznej” został opracowany 
po konsultacjach z przedstawicielami jednej z grup docelowych Fundacji i trwał 
od września 2011 roku do końca roku 2012. Pod koniec roku Rada Fundacji 
zdecydowała o kontynuacji programu w kolejnych latach. Założeniem programu 
jest możliwość skorzystania z dofinansowania w wysokości 2 000 złotych na 
pokrycie kosztów pomocy psychologicznej w dowolnej, dopasowanej do potrzeb 
podopiecznego formie. W 2012 roku programem objętych było 8 osób. Koszty 
organizacji oraz wypłat środków pomocowych w programie wyniosły: 32.333,52 
PLN.

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez organizację 
działalności pożytku publicznego
(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały kraj”, 
„zagranica”)

cały kraj

2. Informacja dotycząca prowadzonych przez organizację pożytku publicznego placówek w okresie 
sprawozdawczym

1.Organizacja prowadziła placówki zapewniające całodobową opiekę osobom 
niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, centra integracji 
społecznej, domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze określone w 
przepisach o pomocy społecznej, szkoły i placówki publiczne określone w przepisach o 
systemie oświaty lub niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej

2.Informacja na temat lokalizacji i aktywności placówek, o których mowa w pkt 1
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3. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie 
sprawozdawczym

Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

115

0

Osoby 
fizyczne

Osoby 
prawne

4. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie 
sprawozdawczym

1.Opis przedmiotu nieodpłatnej działalności 
pożytku publicznego
(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej 
działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje 
działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 
3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności)

PRZYZNAWANIE INDYWIDUALNEJ POMOCY FINANSOWEJ 
LUB RZECZOWEJ OSOBOM FIZYCZNYM

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

cały kraj

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD: 94.99.Z

5. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej organizacji 
pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1.Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Lp Nazwa placówki Miejscowość/ci, w której/ych 
placówka prowadzi działania

Liczba odbiorców działań 
placówki w okresie 
sprawozdawczym
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2. Opis przedmiotu działalności odpłatnej pożytku 
publicznego

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej 
działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje 
działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 
3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności) Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

3. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

4.Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

5. Opis przedmiotu działalności gospodarczej

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej 
działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje 
działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 
3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności)

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

6. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności gospodarczej

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

III.Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników / zysków 
i strat) 5,734,801.61 zł
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2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 5,152,540.54 zł

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

3. Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

4. Przychody z działalności finansowej 0.00 zł

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 0.00 zł

6. Ze źródeł publicznych ogółem: 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

7. Ze źródeł prywatnych ogółem: 646,166.48 zł

0.00 zł

75.50 zł

64,174.55 zł

0.00 zł

0.00 zł

581,916.43 zł

0.00 zł

0.00 zł

8. Z innych źródeł 344.64 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) z dotacji z funduszy celowych

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaż lub wynajem składników 
majątkowych)

g) z nawiązek sądowych

h) ze świadczeń pieniężnych

2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

1.Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

2. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

                w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność statutową 0.00 zł
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3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

1.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
niewydatkowanej w poprzednich okresach sprawozdawczych 0.00 zł

2.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem 0.00 zł

3.Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie 
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1) oraz kwoty przeznaczone na te działania

4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez 
podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego wydatkowała 
najwięcej środków pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 950,029.11 zł 0.00 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

w tym :

a)koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

c)koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d)koszty administracyjne, w tym: zużycie materiałów i energii, usługi 
obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne 
świadczenia, amortyzacja

e)koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z 
pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

f)pozostałe koszty ogółem:

744,735.09 zł 0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

205,294.02 zł 0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej
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1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki 
publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności pożytku publicznego, zgodnie z 
art. 23a ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 
43, poz. 226)

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych 
zasadach prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego 
nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu 
terytorialnego, lub zawarła umowy użytkowania, najmu, dzierżawy lub 
użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych nieruchomości 
następujące prawo:

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy

(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat 
lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

0.0 osób

2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w 
przeliczeniu na pełne etaty

(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku 
pracy w poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części 
etatu, np. 0,5 w przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i 
podzielić przez 12. Wynik wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

0.0 etatów
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0.0 osób3. Liczba osób świadczących usługi w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji)

1. Organizacja ma członków

0.00 osób fizycznych
2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku obrotowego

0.00 osób prawnych

organizacja pozyskała 0 członków
3. Zmiana członkostwa w organizacji

organizacja straciła 0 członków

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

1. Organi`zacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy

(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami 
są osoby wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to osoby 
niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy 
cywilnoprawnej czy przedstawiciele władz organizacji)

0.00 osób

2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres 
krótszy niż 30 dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz 
organizacji w okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 
tym:

a) członkowie organizacji

b) pracownicy organizacji

0.00 osób

0.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0.00 osób

0.00 osób

e) inne osoby 0.00 osób

0.00 osób

3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres 
dłuższy niż 30 dni

(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz 
organizacji w okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

a) członkowie organizacji

b) pracownicy organizacji

0.00 osób

0.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0.00 osób

0.00 osób

e) inne osoby 0.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie 
sprawozdawczym 142,699.04 zł

a) z tytułu umów o pracę 142,042.04 zł
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w 
tym:

wynagrodzenie zasadnicze 0.00 zł

nagrody

premie

0.00 zł

0.00 zł

inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód) 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 657.00 zł

2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną 
działalnością pożytku publicznego

0.00 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0.00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 10,618.44 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną 
działalnością gospodarczą organizacji

0.00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
organu zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie 
i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

12,813.37 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
innych organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikom organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

4,260.41 zł

VII.Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie 
sprawozdawczym

7. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
organu zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

13,000.00 zł

8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
innych organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikom organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

4,500.00 zł

10. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń

(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami 
dotyczącymi poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji 
wówczas należy wpisać te uwagi w przygotowane pole)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0.00 zł

3.Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych

VIII.Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez administrację publiczną  w okresie 
sprawozdawczym
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1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu 
terytorialnego

2. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy 
administracji rządowej

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

IX.Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego zamówień publicznych w okresie 
sprawozdawczym

X.Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co 
najmniej 20% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie 
sprawozdawczym

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z 
dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) 
lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku 
badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 
2852)

5. Dodatkowe informacje

(Należy wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Przedmiot kontroli Organ kontrolujący Data zakończenia 
kontroli
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Sporządził/a
Imię i nazwisko

Funkcja
Data wypełnienia

Miejsce na pieczęć organizacji o ile 
organizacja posiada pieczęć
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